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“ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତାରକାମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିେଶଷତା”

ଆଜି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିବବାବା, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବ୍ରହ୍ମାବାବା ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରକାମାନଙ୍କୁ େଦଖୁଛନ୍ତି । େକହି େକହି
ସ୍େନହୀ ତାରକା ଅଟନ୍ତ,ି େକହି ସହଜେଯାଗୀ, େକହି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ େକହି େସବାେର ବିେଶଷ ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ରଖୁଥିବା
ତାରକା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । େକହି େକହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ େଭାଗ କରୁଥିବା ତାରକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ େକହି ସହଜେର ସଫଳତାକୁ
ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ତାରକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ତାରକାମାେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିେଶଷତାେର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ।
ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ସମସ୍ତ ତାରାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ଆେଲାକ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଚମକୁଥିବା ତାରା ତ େହାଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ପ୍ରତ୍େୟକ ପ୍ରକାରର ତାରାମାନଙ୍କର ବିେଶଷତାର ଚମକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅେଟ । େଯପରି ସ୍ଥୂଳ ତାରକାଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ
ରୂପେର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଳ୍ପକାଳର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, େସହିପରି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ
ତାରାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । ଯିଏ େଯପରି ଏବଂ େଯଉଁ
ବିେଶଷତାେର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି େସହି ଅନୁସାେର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାେର ନିମିତ୍ତ େହାଇଥା’ନ୍ତି । ଯିଏ େଯେତ ନିେଜ ଜ୍ଞାନ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନିକଟତର ଅଟନ୍ତି େସହି ଅନୁସାେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍
ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ମିଳିଥିବା ବିେଶଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆଧାରେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏେତ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତ,ି ଯାହାକି
େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ େଯାଡି େହାଇଯାଉଛି । େତେବ ତୁେମ
ସମସ୍େତ ଏହିଭଳି ତାରକା ଅଟ ନା! େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ନିେଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି ବା ନିକଟତର ନୁହଁନ୍ତି, େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ େଯାଡିପାରିେବ ନାହିଁ । ଦୂରେର ରହୁଥିବା କାରଣରୁ େସହି ତାରକାମାନଙ୍କ ବିେଶଷତା ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ
ଦ୍ ◌ାରା େଯତିକି ଶକ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରି େହବ େସତିକି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥା’ନ୍ତି କାରଣ େସମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ
ଶକ୍ତି େନବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, େସଥିପାଇଁ େଯପରି ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତ,ି ବିେଶଷ ତାରକାମାେନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ
ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି େସହିପରି ଊଚ୍ଚା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଥା ଶକ୍ତି, ଯଥା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଆନ୍ତି । େଯପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ସ୍ଥିତି େହବା ଉଚିତ୍ େସହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିନଥା’ନ୍ତି ।
ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ବା ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଏହି ବାଣୀ ବାହାରିଥାଏ େଯ ଏହିଭଳି େହବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ େହଉନାହିଁ । ଏହିଭଳି
ପରିବର୍ତ୍ତନ େହବା ଉଚିତ୍, ଏହିଭଳି କରିବା ଉଚିତ୍ କିନ୍ତୁ େହାଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯଥାଶକ୍ତି ଆତ୍ମା, କାରଣ
ଏମାେନ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ନୁହଁନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାେନ ନିଜର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ ।
ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢିଥିେବ କି ନାହିଁ ପୁଣି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଏ । େଗାଟିଏ ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରିେଲ, ସାହସ ଏବଂ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିେଲ ପୁଣି
ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଘ୍ନ ଆସିଯିବ । େସମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥର େରଖା ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବ । ଅଟକିବା,
ଆେଗଇବା— ଏହି ବିଧିେର ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଉଥିେବ େସଥିପାଇଁ ଅଟକିବା ଏବଂ ଆେଗଇବା କାରଣରୁ
ତୀବ୍ରଗତିର ଅନୁଭବ େହାଇନଥାଏ । େକେତେବେଳ ଚାଲିବାର କଳା (ସ୍ଥିତ)ି , େକେତେବେଳ ଚଢିବାର କଳା, େକେତେବେଳ ଉଡିବାର
କଳା । ଏକାଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୁତି େହାଇନଥାଏ । େକେତେବେଳ ସମସ୍ୟା ସ୍ ରୂପ, େକେତେବେଳ ସମାଧାନ ସ୍ ରୂପ କାରଣ
ଯଥା ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ମଝିେର େକୗଣସି ସାହାରା ନିଶ୍ଚିତ
ଦରକାର । ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯଥାଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ।
େଯପରି ଏଠାେର ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢୁଛ । େକୗଣସି ବି ବାହାନେର ଆସୁଛ, ଚାେହଁ ବସେର, ଚାେହଁ କାରେର କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ
ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି େତେବ ତୀବ୍ର ଗତିେର ଏବଂ ବିନା େକୗଣସି ପାଣି ପବନ ଆଧାରେର ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ । କିନ୍ତୁ
ଇଞ୍ଜିନ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି େତେବ ବାଟେର ଅଟକି ପାଣି ବା ପବନର ସାହାରା େନବାକୁ ପଡିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ନନଷ୍ଟପ୍ ନୁେହଁ, ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । େସହିଭଳି ଯଥାଶକ୍ତି ଆତ୍ମାମାେନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ଆତ୍ମାର, ସହେଯାଗର, ସାଧନର
ଆଧାର େନବା ବିନା ତୀବ୍ରଗତିେର ଉଡିବାର କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥଳେର ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । େକେବ ପାଣି
ଦରକାର, େକେବ ପବନ ଦରକାର, େକେବ ଧକ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର । େତେବ କ’ଣ ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁହାଯିବ ? ମଁୁ
ଅଧିକାରୀ ତ ଅେଟ, େନବାେର ତ ନମ୍ବର ◌ାନ ଅଧିକାରୀ, କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁେହଁ । କିନ୍ତୁ କରିବା େବେଳ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ? ମଁୁ ତ େଛାଟ
ପିଲା, ଏେବ ନୂଆ ଅେଟ, ପୁରୁଣା େହାଇନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ’ଣ େହଲାଣି! ଏେବ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି । ବଡମାନଙ୍କର ସବୁ େଦାଷ,
ଆମର ନୁେହଁ । ଆେମ ତ ଶିଖୁଛ,ୁ ଧୀେର ଧୀେର ଶିଖିଯିବୁ । ବାପଦାଦା ତ ସବୁେବେଳ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁେଯାଗ େଦବା ଦରକାର ।

ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁେଯାଗ ମିଳିବା ଦରକାର । ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର । େନବାେର ଆେମ କିନ୍ତୁ କରିବାେର କହିେବ ବଡମାେନ
େଯପରି କରିେବ । ଅଧିକାର େନବାେର ଏେବ କିନ୍ତୁ କରିବା କ୍େଷତ୍ରେର େକେବ କରିେଦବୁ େବାଲି କହିେବ । େନବାେବେଳ ବଡ
େହାଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବାେବେଳ େଛାଟ େହାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯଥାଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ।
େତଣୁ ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି କଉତିଆ େଖଳ େଦଖି େଦଖି ହର୍ଷିତ େହଉଛନ୍ତି । ବାବା ତ ଚତୁର ସୁଜାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଚତୁର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ମାଷ୍ଟର ଚତୁର ସୁଜାନ ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି େସଥିପାଇଁ ଏେବ ଯଥା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାରୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା
େହାଇଯାଅ । କରିଲାବାଲା ହୁଅ େତେବ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ମର ଫଳ, ଶୁଭଭାବନା, ଶ୍େରଷ୍ଠ କାମନାର ଫଳ ଆେପ ଆେପ ମିଳିଯିବ ।
ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଆେପ ଆେପ ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଛାଇ ରୂପେର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ । େକବଳ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ ◌ାରା ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଥିବା ଶକ୍ତି ରୂପୀ ଆେଲାକେର ଚାଲୁଥାଅ େତେବ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଛାଇ ଆେପ ଆେପ ତୁମ ପଛେର ଆସିବ । ବୁଝିଲ! େତେବ
ବାପଦାଦା ଆଜି ଯଥାଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରିମଝିମକୁ େଦଖୁଥିେଲ । ଆଚ୍ଛା!
ସମସ୍େତ ତୀବ୍ରଗତିେର େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି । େଯେହତୁ ପିତାଙ୍କ ଘେର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ େତେବ ପିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ
କହିେବ ଆସିଲ ଭଲ େହଲା । େଯଉଁଭଳି ଏବଂ େଯତିକି ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏହି ଘର ତ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଅେଟ । ଘର ତ େଗାଟିଏ ଦିନେର
ବଢିଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତ ବଢିଗଲାଣି ନା, େତଣୁ େସତିକି ଜାଗା ଭିତେର ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟକୁ
ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ହିଁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡିବ । େତଣୁ ସମସ୍େତ େସତିକି ଜାଗା ଭିତେର ଆଡଜଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଛ ନା । ଏେବ ତ ସବୁ କଥାେର
ଧାଡି ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ । ପୁଣି ବି ଏେବ ତୁେମମାେନ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ବା ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ
ରହିଛି ତାହା ଭିତେର ହିଁ ରହିଯାଇଛ । ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଧାଡି ଯାଇନାହିଁ ନା! ଆଗକୁ ତ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ େହବ େତଣୁ ଧାଡି ମଧ୍ୟ
ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ । େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର ଖୁସି ମଉଜେର ରୁହ । ପୁଣି ବି ବାବାଙ୍କ ଘର ଭଳି ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ଆଉ େକଉଁଠି
ମିଳିପାରିବ? େସଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିେର ଖୁସିେର ରହିବାକୁ େହବ, କାରଣ ସଂଗମଯୁଗେର, ବରଦାନ ଭୂମିେର ତିନିପାଦ ପୃଥିବୀ
ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗର ମହଲଠାରୁ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଅେଟ । ବସିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଗା ମିଳିଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ । ଏହିଦିନ
ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦିେନ ମେନ ପଡିବ । ଏେବ ତ ପୁଣି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ େଟାଲୀ ତ ମିଳୁଛି ନା । ଆଗକୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ େଟାଲୀ ତୁମକୁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଇବା ପାଇଁ ପଡିବ । େତେବ ସଂଖ୍ୟାେର ବୃଦ୍ଧି େହଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁସିର କଥା ନା । ଯାହା ମିଳୁଛି, େଯମିତି ମିଳୁଛି
ସବୁଥିେର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣ । ଆଚ୍ଛା!
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏେବ ବିେଶଷ େଗହ୍ଲା େହାଇଗଲାଣି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସବୁେବେଳ ସଂଖ୍ୟାେର ମହାନ େହାଇଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରତିେଯାଗିତା କରୁଛି । ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍େତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାଅ । ଯୁ.ପୀ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁେହଁ । ପ୍ରତ୍େୟକ
ସ୍ଥାନର ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ବିେଶଷତା ରହିଛି । ତାହା ଆଉ େକେବ ଶୁଣାଇବୁ ।
ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର ଶରୀରର ଆଧାର େନଉଥିବା କାରଣରୁ ସମୟର ସୀମା ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି । କାରଣ େଲାନ୍ େନଇଥିବା ଶରୀର
ଅେଟ ନା, ନିଜର ତ ନୁେହଁ । ଶରୀରର ଦାୟିତ୍ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ େନବାକୁ ପଡୁଛି େସଥିପାଇଁ େବହଦର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହଦ ଅର୍ଥାତ୍
ସୀମା ଭିତେର ବାନ୍ଧି େହାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଅବ୍ୟକ୍ତ ବତନେର ତ ସବୁକିଛି େବହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମାହୀନ ଅେଟ । ଏଠାେର ତ ସଂଯମ,
ସମୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ େଦଖିବାକୁ ପଡୁଛି । େତଣୁ ତୁେମମାେନ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନେର େସହି ସୀମାହୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଅ ଏବଂ
ମିଳନ କର । େସଠାେର େକହି ବି କହିେବ ନାହିଁ େଯ ଏେବ ଆସ, ଏେବ ଯାଅ ବା କ୍ରମଅନୁସାେର ଆସ । େଖାଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୁହ ବା
େଖାଲା ଅଧିକାର କୁହ । ଚାେହଁ ଦୁଇଟାେବେଳ ଆସ, ଚାେହଁ ୪ଟାେବେଳ ଆସ । ଆଚ୍ଛା!
ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଏବଂ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିେର ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା
ବିେଶଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍େୟକ କର୍ମ କରିବାେର “ପ୍ରଥେମ ମଁୁ” କରିବ—
ି ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ରଖିଥିବା ସାହସୀ
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାେର ପରିଣତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନିକଟତମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ,
ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍େନହସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ନମସ୍େତ ।
ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ:- ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି । େକଉଁ କଥାେର ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ? ବାବା ସର୍ବଦା ନିଜର
ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ େଦଖି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାମାେନ େଯେତେବେଳ ବାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିେଶଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି େଦଖାନ୍ତି
େସେତେବେଳ ବାପକୁ େକେତ ଗର୍ବ ଆସୁଥିବ । େସହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତି ଦିନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ େସବା ଏହି ଦୁଇଟି
ଲଗନ ଲାଗି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିେଶଷତା େହଲା େସମାେନ ପ୍ରଥେମ େଯାଗକୁ ଆଗେର ରଖିଥା’ନ୍ତି ତା’ପେର
େସବାକୁ ରଖିଥା’ନ୍ତି । ଅଶ୍ ◌ାେରାହୀ ଏବଂ ପଦାତିକ ପିଲାମାେନ ପ୍ରଥେମ େସବାକୁ ରଖନ୍ତି, ପଛେର େଯାଗକୁ ରଖିଥା’ନ୍ତି ।
େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଭିତେର ଅନ୍ତର େଦଖାେଦଇଥାଏ । ପ୍ରଥେମ େଯାଗ କରିବା ପେର ଯଦି େସବା କରିେବ େତେବ ସଫଳତା ମିଳିବ

। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥେମ େସବାକୁ ରଖିବା ଦ୍ ◌ାରା େସବାେର ଯାହା ବି ସବୁ ଭଲ-ମନ୍ଦ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତା’ର ପ୍ରଭାବେର ଆସିଯାଆନ୍ତି
ଏବଂ ପ୍ରଥେମ େଯାଗକୁ ରଖିବା ଦ୍ ◌ାରା ସହଜେର େସଥିରୁ ନିଆରା େହାଇଯାଆନ୍ତି । େତଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସମାନ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ଗର୍ବ ଆସୁଛି । ସାରା ବିଶ୍ େର ଏହିଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତିବାଲା ସନ୍ତାନ ଆଉ କାହାର ଥିେବ ? େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ
ସନ୍ତାନର ବିେଶଷତାକୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ େତେବ ଭାଗବତ େହାଇଯିବ । ଆରମ୍ଭରୁ େନଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି େଗାଟିଏ
େଗାଟିଏ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନର ବିେଶଷତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ େତେବ େଗାଟିଏ ଭାଗବତ େଲଖା େହାଇଯିବ । େତେବ ମଧୁବନେର
େଯେତେବେଳ ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାରକାମାେନ ସଂଗଠିତ ରୂପେର ଚମକି ଥାଆନ୍ତି େସେତେବେଳ ମଧୁବନର ଆକାଶର େଶାଭା େକେତ
ଶ୍େରଷ୍ଠ େହାଇଯାଏ । େତଣୁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାରାମାେନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ।
ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ:ଏକମତର ରାସ୍ତାେର ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ତ ତୀବ୍ରଗତିେର ଚାଲୁଥିେବ ନା! ଉଭୟଙ୍କର ମତ େଗାଟିଏ, ଏହି ଏକମତ ହିଁ ଚକ ଅେଟ ।
ଏକମତ ରୂପୀ ଚକ ଆଧାରେର ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ସର୍ବଦା ତୀବ୍ରଗତିେର ଚାଲିଥା’ନ୍ତି । େତଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକ ଶ୍େରଷ୍ଠ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ । େଗାଟିଏ ଢିଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ତୀବ୍ର େବଗୀ ତ ନୁେହଁ ନା ? ଦୁଇଟିଯାକ ଚକ ଏକ ସମାନ । ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥେର ପାଣ୍ଡବ
ନମ୍ବର ◌ାନ ନା ଶକ୍ତିମାେନ ନମ୍ବର ◌ାନ ? ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିେଜ ଆଗକୁ ବଢିବା । ଏମିତି ବି ନୁେହଁ େଯ
ଅନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନିେଜ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା । ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା । ସମସ୍େତ
ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା ? ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବମ୍େବ ନିବାସୀ ତ ବିେଶଷ ଭାବେର ଭାଗ୍ୟବାନ କାରଣ ରାସ୍ତାେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି । ବିେଶଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗ, ସହେଯାଗ, ଶିକ୍ଷା ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବରଦାନ ଯାହାକି
ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣେର ମିଳିବାେର ଲାଗିଛି । ଅନ୍ୟମାେନ େକେତ େମହନତ କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନେର ବା େସବାର
ଜୀବନେର ଏହିଭଳି ଶ୍େରଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାେନ େକୗଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଦିନି ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଶକିଲେର ଯାଇଥା’ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁେମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଦିଅ କି ନଦିଅ ତୁମ ପାଖେର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି । େତଣୁ େଯଉଁ କଥା ସବୁଆେଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି େଯ ସଂଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ, େସହି
ହିସାବେର ବିେଶଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ-ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । େତେବ େକେତ ସହଜେର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ
କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଅଟ । େତଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାଅ “ବାଃ େମାର ଶ୍େରଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ” । ତୁମକୁ େଯଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି
େହଉଛି ତା’ର ପ୍ରତିଦାନ େହଲା ସଦାସର୍ବଦା ଉଡିବାର ସ୍ଥିତି । ଅଟକିଯିବା ଏବଂ ଚାଲିବା— ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ନୁେହଁ । ସଦାସର୍ବଦା
ଉଡୁଥିବା ଆତ୍ମା ହୁଅ ।
(୨) ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛ ? ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ “ଛତ୍ରଛାୟା” ଅେଟ ।
େଯଉଁମାେନ ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରହିଥା’ନ୍ତି େସମାେନ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି । େକେବ ଯଦି ବର୍ଷା ବା େତାଫାନ ଆସିଯାଏ
େତେବ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । େସହିଭଳି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଛତ୍ରଛାୟା ସଦୃଶ ଅେଟ । ଏହି ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ
ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାେନ ସହଜେର ମାୟାଜିତ୍ େହାଇଯାଆନ୍ତି । ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲିଗଲ େତେବ ଛତ୍ରଛାୟାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲ
େସଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସଂଗେର ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଅ । େଯଉଁମାେନ ଏହିଭଳି ଛତ୍ରଛାୟା ତେଳ ରହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସହେଯାଗ
ସଦାସର୍ବଦା େସମାନଙ୍କୁ ମିଳିଚାଲିଛି । ପ୍ରତ୍େୟକ ଶକ୍ତିର, ପ୍ରାପ୍ତିର ସହେଯାଗ ସଦାସର୍ବଦା ମିଳିଚାଲିଛି । େସମାେନ
େକେବେହେଲ ଦୁର୍ବଳ େହାଇ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯିେବ ନାହିଁ । େତଣୁ େକେବ େକେବ ମାୟା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲାଇ େଦଉନାହିଁ ତ ?
୬୩ ଜନ୍ମ ତ ଭୁଲି ଭୁଲି ଆସିଛ ଏେବ ସଂଗମଯୁଗ େହଉଛି ସ୍ମୃତିେର ରହିବାର ଯୁଗ । େତଣୁ ଏହି ସମୟେର େକେବେହେଲ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ
। ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ତ ଏେଣ େତେଣ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା, ଦୁଃଖ ମିଳିଲା େତଣୁ ଏେବ ପୁଣି କିପରି ଭୁଲିବ! ଏେବ ତ ସଦାସର୍ବଦା
ସ୍ମୃତିେର ରହିବାକୁ େହବ ।
ବିଦାୟ ସମୟେର:- ସଂଗମଯୁଗ ହିଁ େହଉଛି ମିଶିବାର ଯୁଗ । େଯେତ େଯେତ ମିଶୁଥିବ େସେତେସେତ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଶିବାର ଆଶା
ବଢିଚାଲିବ ଏବଂ ମିଶିବାର ଶୁଭ ଆଶା ଉତ୍ପନ୍ନ େହବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅେଟ କାରଣ ଏହିଭଳି ମିଶିବାର ଶୁଭ ଆଶା ହିଁ ମାୟାଜିତ୍
କରିେଦଇଥାଏ । ମିଶିବାର ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆେପ ଆେପ ଆଣିଦିଏ । େତଣୁ ଏହି ଶୁଭ ଆଶା
ଉତ୍ପନ୍ନ େହବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ । େଯେତେବେଳ ଏହି ଆଶା ପୂରଣ େହାଇଯିବ େସେତେବେଳ ସଂଗମଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ
େହାଇଯିବ । ଅନ୍ୟସବୁ ଇଚ୍ଛାଗୁଡିକ ତ ପୂରଣ େହଲା କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିେର ସମାହିତ େହାଇ ରହିବି— ଏହି ଶୁଭ
ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ, ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା! େତଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମିଳନ େମଳା େହଉଥିବ, ଚାେହଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଦ୍ ◌ାରା, ଚାେହଁ
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦ୍ ◌ାରା । ସଦାସର୍ବଦା ତ ସାଥୀେର ହିଁ ରହୁଛୁ େତେବ ଆଉ ମିଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ ? ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ କାରଣ
ପ୍ରତ୍େୟକ ମିଳନର ସ୍ ତନ୍ତ୍ର ସ୍ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି । ଅବ୍ୟକ୍ତ ମିଳନର ମହତ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ସାକାର ମିଳନର ମହତ୍
ଅଲଗା । େତେବ ମିଶିବା ତ ଖୁବ ଭଲ ନା! ଆଚ୍ଛା! ତୁମପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ ପ୍ରଭାତ । େସମାେନ ତ େକବଳ ଗୁଡ୍
ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥା’ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାେର ଗୁଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅେଟ । ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍େୟକ

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍େରଷ୍ଠ େସଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ ◌ୀକାର କର । ଆଚ୍ଛା— ।। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।
ବରଦାନ:ବାବାଙ୍କର ସଂଗ ଦ୍ ◌ାରା ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ ଧର୍ମକୁ ସହଜେର ପାଳନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୁଅ ।
ଆତ୍ମାର ସ୍ ଧର୍ମ େହଲା ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପରଧର୍ମ ଅପବିତ୍ରତା । େଯେବକି ତୁମକୁ ସ୍ ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ େହାଇଗଲା
େତଣୁ ପରମଧର୍ମ ଆଉ ହଲଚଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତ,ି େଯପରି ଅଟନ୍ତ—
ି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ
ଭାବେର ଜାଣି ସାଥୀେର ରଖିବ େତେବ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା ବହୁତ ସହଜ େହାଇଯିବ, କାହିଁକି ନା
ତୁମର ସାଥୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି । େତେବ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର
ସର୍ବଶକ୍ତିମାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅପବିତ୍ରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସଂକଳ୍ପେର ମଧ୍ୟ ମାୟା ଆସୁଛି େତେବ
ନିଶ୍ଚିତ େକୗଣସି ଦ୍ ◌ାର େଖାଲା ଅଛି ଅଥବା ନିଶ୍ଚୟେର କମୀ ରହିଛି ।
ସ୍େଲାଗାନ:ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା େକୗଣସି କଥାକୁ ଏକକାଳର ଦୃଷ୍ଟିେର େଦଖି ନଥା’ନ୍ତ,ି େସମାେନ ପ୍ରତ୍େୟକ କଥାେର
କଲ୍ୟାଣ ମେନ କରନ୍ତି ।
*** ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ***

